V erslag vergadering schoolraad 06/10 /15
Aanwezig: Gonda Huishagen, Hilde Liefsoens, Va lère Van
Brabant , Rohnny Michiels, Eva Weyts , Michaël Andriessens ,
Wim Simons , Nele Verstrepen, Relinde Nouwen
Verontschuldigd: Mieke Geutjens , Steven Vandebroek
V erslag vorige vergadering
Er is geen verslag van de vorige vergadering beschikbaar
Klasindelingen schooljaar 2016 - 2017
Vanaf dit schooljaar zullen alle klassen dubbel zijn, totaal
ongeveer 400 leerlingen.
Veerle van het vijfde leerjaar verhuist naar het zesde, op dit
moment nog niet duidelijk wie haar gaat vervangen. Alle
andere leerkrachten blijven op post.
Siri en Ulrika hebben ouderscha psverlof aangevraagd (4/5),
Siri zal vrijdag niet werken en Ulrika zal dinsdag - en
dondernamiddag afwezig zijn . Andere leerkrachten die ook
4/5e werken zijn Miet, Linda, Hilde, Annie en Eva . Eventueel
Jurgen en Kim ook nog.
Het groot aantal leerkrachten dat nu nog kiest voor dit
stelsel is te wijten aan de veranderde wetgeving vanaf
1 september mbt het wegvallen van de aanvullende premie
na 18 maanden (voorheen 411!).
Nieuwbouw stand van zaken
In deze laatste fase worden 2 nieuwe klassen afgewerkt.
Normaal gezien in september klaar. Nu vertraging want
klassen staan onder water. Toch g aan alle lokalen bezet zijn
behalve de “oude klas” van Ulrika, die zal gebruikt worden
voor logopedie etc.

Nieuwe scholengemeenschap
Zie folder KOHH . Binnen de nieuwe vzw zal het oa makkelijker
zijn leerkrachten te benoemen.
Ou dercomité zal veranderen in o uderraad op vraag van de
vzw. Z o is de o u derraad automatisch verzekerd en krijgen ze
een apart rekeningn ummer binn en de vzw, dat beheerd zal
worden door de boekhouding van de vzw.
Varia
*25 juni ijsjesdag
*Verdeling kosten frietjes? ! 1/3 school, 1/3 o udercomité,
1/3 ouders.
* Komt er nog extra overkapping bij op de nieuwe
speelplaats? ! Nu geen geld voor, extra klassen hebben
ongeveer € 520 . 000 gekost waarvan slechts €125 . 000 voor
70% gesubsidieerd is.
* Komt er e en permanent hek tus sen de klas van Hilde en de
draad ? Want nu regelmatig gescheurde kleren ! Bedoeling
is om stuk draad tussen de speeldraak en het gras te
verplaatsen naar daar en er een extra poortje tussen te
plaatsen.
*Vanaf volgend schooljaar wordt er gewerkt met
schoolrekening en : ouders krijgen 3x/jaar afrekening voor
extra kosten op school. Kan per overschrijving betaald
worden. Maximumfactuur voor ouders lagere school is € 70
per schooljaar.
* Oudercomité he e ft 12 Ipad s aan de school geschonken,
worden ze gebru ikt? ! leerkrachten eerst beetje
we igerachtig/afwachtend, maar was met komst digitale
borden ook zo, tijd geven. Stagiares hebben wel al
interessante lessen gegeven met de Ipads.

*Kosten van uitstappen lopen hoog op door kosten bus.
*Vanaf volgend jaar Tutti Frutti ism De Olm? ! Rohnny
vraagt dit na bij Annemie.
*Einde lange carrière Michaë l bij zowel o udercomité als
schoolraad . Hij wordt hartelijk bedankt voor alles.
Relinde wordt ver kozen tot nieuwe voorzitter van de
schoolraad.

V ergadering en schooljaar 2016 - 2017
* di 18 oktober 2016 – 20u30 in de school
* di 7 februari 2017 – 20u30 in de school
* di 13 juni 2017 – 20u30 bij Relinde, Doelstraat 13 in Herk

